Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 7 ze dne
14.10.2011
Místo konání: kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 14.10.2011
Počet přítomných členů ZM: 8
Josef Herbrych, Ing. Věra Václavková, Marie Sochnová, Petr Dokulil, Jan Kostelník, Mgr. Aleš Chaloupka, Petr
Nováček, Antonín Novák

1.Zahájení
Starosta Josef Herbrych přivítal přítomné členy ZM a zahájil zasedání ZO :
a) konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce
b) podle počtu přítomných členů ZM konstatoval, ţe zasedání ZM je schopno se usnášet,
Schválení programu jednání ZM a určení ověřovatelů:
a) starosta přečetl navrţeným program jednání, poţádal o jeho o případné doplnění a vyzval k hlasování:
Pro 8, proti 0, zdrţel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Petra Dokulila a Jana Kostelníka a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 8 proti 0. zdrţel se 0.
Usnesení č.1/7/11:
Zastupitelstvo počtem 8 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Zpráva o činnosti za uplynulé období
Projednání účasti v draţbě nemovitosti p.č. st.79/1
Ţádost autoškoly Mejzlík o umoţnění uţívání části komunikace
Projednání moţnosti uţívání sběrných dvorů
Příprava setkání seniorů
Seznámení s provedeným výsledkem kontroly KHS v ZŠ
Projednání moţnosti vloţení kanalizace do majetku svazku VAK
Různé
b) jako ověřovatele zápisu

Petra Dokulila a Jana Kostelníka
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
Starosta seznámil zastupitelstvo s činností za uplynulé období od doby konání posledního zastupitelstva . Pan Antonín
Novák vznesl dotaz na stav předání rybníka Nad koupalištěm novému nájemci. Starostou mu bylo sděleno, ţe
dosavadní nájemní vztah s MRS je dořešen a smlouva s novými nájemci je připravena k podpisu
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období
Pro 8, proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č. 2/7/11 :
Zastupitelstvo počtem 8 hlasů bere na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období

3.Projednání účasti v draţbě nemovitosti p.č. st.79/1
Starosta seznámil členy zastupitelstva s draţební vyhláškou na uvedenou nemovitost. Jedná se o dům sousedící
s obecní stodolou, jehoţ technický stav negativně ovlivňuje vzhled obce. Vzhledem k návaznosti na sousední objekt
vyuţívaný obcí a jeho moţné vyuţití po budoucí rekonstrukci se jeví jako vhodné se o tuto nemovitost v draţbě ucházet.
Nejniţší podání v draţbě je stanoveno na 175 000,- Kč.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje účast Městyse Rokytnice nad Rokytnou na dražbě nemovitosti p.č. 79/1 s limitem max. do 250 tis.Kč
Pro 8 proti 0 zdrţel se 0

Usnesení č.3/7/11 :
ZM počtem hlasů schvaluje
max. do 250 tis.Kč

účast Městyse Rokytnice nad Rokytnou na draţbě nemovitosti p.č. 79/1 s limitem

4. Ţádost Autoškoly Mejzlík o moţnost vyuţití části komunikace
Starosta seznámil členy zastupitelstva s ţádostí p. Libora Mejzlíka o moţnost vyuţití části komunikace mezi budovou
zdravotního střediska a školní zahradou. Tuto komunikaci hodlá příleţitostně pouţívat jako cvičiště základních úkonů ţáků
autoškoly. Dříve bylo toto prováděno na asfaltové ploše za sokolovnou, z hlediska bezpečnosti dětí je tato varianta
bezpečnější.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí s užíváním části komunikace mezi budovou zdravotního střediska a školní zahradou pro potřeby Autoškoly
Mejzlík.
Pro 8 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.4/7/11 :
ZM počtem 8 hlasů souhlasí s uţíváním části komunikace mezi budovou zdravotního střediska a školní zahradou
pro potřeby Autoškoly Mejzlík.

5. Projednání moţnosti uţívání sběrných dvorů
Zastupitelé byli seznámeni nezaslaným návrhem firmy ESKO-T, kterým se upravuje stávající nedořešený stav existence
sběrných dvorů a příslušnosti jednotlivých obcí k nim. Nově by situace měla být řešena na základě smlouvy mezi obcemi,
kde obyvatelé jiné neţ té obce, kde je umístěn sběrný dvůr, budou moci na základě smluvního vztahu mezi obcemi ukládat
odpad na tyto dvory za poplatek za kaţdé jednotlivé uloţení. Podrobnosti tohoto systému budou ještě upřesněny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace o řešení problematiky sběrných dvorů
Pro 8 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.5/7/11 :
ZM počtem 8 hlasů bere na vědomí

informace o řešení problematiky sběrných dvorů

6. Příprava setkání seniorů
Zastupitelé obdrţeli seznamy pro pozvání občanů na setkání seniorů, které se koná 5.listopadu 2011 od 14:00. Pozvánky je
nutno roznést nejpozději do 30.10.2011.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí přípravu setkání seniorů
Pro 8 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.6/7/11 :
ZM počtem 8 hlasů bere na vědomí přípravu setkání seniorů

7. Seznámení s výsledkem kontroly KHS v ZŠ a MŠ
Starosta seznámil přítomné se závěry kontroly KHS v ZŠ a MŠ, kde byly konstatována potřebnost dovybavování
jednotlivých tříd stavitelným nábytkem. Dále je nutno dořešit odpovídající osvětlení tříd II.NP.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí výsledek kontroly KHS
Pro 8 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.7/7/11 :
ZM počtem 8 hlasů bere na vědomí výsledek kontroly KHS

8. Projednání moţnosti vloţení kanalizace a ČOV do majetku svazku VAK
Starosta seznámil přítomné s ekonomickou bilancí provozování vodovodu a kanalizace. V obou případech při zachování
stávající výše plateb je provoz ztrátový. Rovněţ z hlediska zajištění provozu odbornými pracovníky je situace obtíţně
řešitelná a za současného stavu rovněţ nejsme schopni dostát zákonné povinnosti tvorby fondu obnovy těchto zařízení.
Zastupitelstvo po diskuzích k dané problematice navrhuje poţádat o převedení kanalizace do majetku svazku VAK a
zahájení jednání o jejich provozování vodovodu a kanalizace VAS a.s.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje podání žádosti o převedení kanalizace v obci do majetku VAK a zahájení jednání s VAS, a.s. o provozování
vodovodu a kanalizace.
Pro 8 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.8/7/11 :
ZM počtem 8 hlasů schvaluje podání ţádosti o převedení kanalizace v obci do majetku VAK a zahájení jednání
s VAS, a.s. o provozování vodovodu a kanalizace.

9. Různé
a) Starosta seznámil přítomné s dosavadní praxí, kdy veškeré náklady na provoz hřbitova, který vyuţívají i občané
Markvartic a Chlístova, jdou na vrub Městyse Rokytnice nad Rokytnou. Navrhuje provedení analýzy nákladů a jejich
rozúčtování jednotlivým obcím podle počtu obyvatel.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM
schvaluje provedení analýzy nákladů na provoz hřbitova a jejich rozúčtování na ostatní užívající obce dle počtu
obyvatel.
Pro 8 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.9a/7/11 :
ZM počtem 8 hlasů schvaluje provedení analýzy nákladů na provoz hřbitova a jejich rozúčtování na ostatní
uţívající obce dle počtu obyvatel.
b)V tomto bodě vznesl pan Roman Fendrych ţádost k úpravě odvodu povrchové vody před budovou prodejny stavebnin a
úpravě míst pro kontejnery třídícího odpadu tak, aby nerušily svým neuspořádaným postavením a nepořádkem kolem vzhled
dané části obce. Starostou bylo sděleno, ţe s provedením těchto úprav se počítá v průběhu podzimu do skončení práce VPP.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí žádost pana Romana Fendrycha
Pro 8 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.9b/7/11 :
ZM počtem 8 hlasů bere na vědomí ţádost pana Romana Fendrycha
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 21:30 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 17.10.2011
……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

